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program / programma
kwiecień / aprile 2019

kalendarz
1-30. IV
4. IV
5. IV
8. IV
9. IV
11. IV
11. IV

EUNIC. Wiersze w mieście

EUNIC. Poesie in città

Filmowe czwartki: “L’Oriana” w reżyserii Marco Turco
Giovedì Film: “L’Oriana” di Marco Turco

Parchi Letterari: “Terre di Dante”
Parchi Letterari: “Terre di Dante”

EUNIC. Wiersze w mieście: wieczór z poezją
EUNIC. Poesie in città: serata di poesia

Prezentacja książki Krzysztof Szczerski “Un nuovo dinamismo per il sistema europeo”
Presentazione del libro di Krzysztof Szczerski “Un nuovo dinamismo per il sistema europeo”

Filmowe czwartki: “Maestro degli errori” w reżyserii Pietro Maria Benfatti
Giovedì Film: “Maestro degli errori” di Pietro Maria Benfatti

Festiwal Komeda: Koncert Trio “Danilo Rea Doctor3”
Festival Komeda: Concerto del trio “Danilo Rea Doctor3”

calendario
14. IV
16. IV
24. IV
25. IV
27. IV
27. IV
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“I Responsori della Settimana Santa”. Koncert Ensemble La Stagione Armonica
“I Responsori della Settimana Santa”. Concerto dell’Ensemble La Stagione Armonica

Koncert “I Virtuosi della Scala”
Concerto de “I Virtuosi della Scala”

“Trans(n)azioni”. Convegno internazionale
“Trans(n)azioni”. Convegno internazionale

“Płynna Pamięć”. Wystawa Marco Angelini
“Fluid memories”. Mostra di Marco Angelini

TorinoVocaleEnsemble
TorinoVocalEnsemble

Lublin Jazz Festiwal. Enrico Rava
Lublin Jazz Festival. Enrico Rava

Specjalne wydarzenie EUNIC
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Evento speciale EUNIC

Wiersze w mieście | Poesie in città
1 - 30.04.2019
W Warszawie

Na cały kwiecień powracają do Warszawy poezje europejskie, wśród
których i wiersz sycylijczyka Biagio Guerrera. Dwadzieścia wierszy
o miłości z dwudziestu krajów europejskich będzie wydrukowanych
na 30.000 pocztówek dostępnych w całym mieście. Jest to ciąg
dalszy jednej z największych akcji promujących poezję w Europie.
Organizatorom akcji nie chodzi o przekonanie czytelników już
przekonanych, lecz o dotarcie z poezją do osób, które jej na co
dzień nie czytają. Dlatego tez wiersze dostępne będą na przystanku
metra Świętokrzyska i na innych 20 przystankach tramwajowych i
autobusowych. Od 9 do 12 kwietnia będzie ponadto na ul. Chmielnej
wystawiony „Fotel do czytania wierszy” : każdy będzie mógł usiąść
i przeczytać poezję. Projekt zorganizowany został przez EUNIC
Warszawa, przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa.

Per tutto il mese di aprile ritorna a Varsavia la poesia europea,
tra cui quella del siciliano Biagio Guerrera. Venti poesie
d’amore di venti paesi saranno stampate su 30.000 cartoline
che verranno distribuite in tutta la città. Continua così una delle
più grandi azioni di promozione della poesia in Europa. Gli
organizzatori dell’evento non vogliono persuadere i lettori già
convinti, ma raggiungere con la poesia le persone che non le
leggono mai. Ecco perché le poesie saranno esposte anche
alla fermata Świętokrzyska della metro e in altre venti fermate
di tram e autobus. Dal 9 al 12 aprile sarà inoltre disponibile in
ul. Chmielna la “poltrona per leggere le poesie”: chiunque potrà
sedersi a leggere i versi. L’evento è organizzato da EUNIC
Varsavia con il sostegno del Comune di Varsavia.

Filmowe czwartki | Giovedì Film
Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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L’Oriana
czwartek|giovedì 04.04 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Marco Turco (2014), występują Vittoria Puccini, Vinicio
Marchioni, Stéphane Freiss, Benedetta Buccellato, Adriano
Chiaramida, Francesca Agostini, Maurizio Lombardi, Irene
Casagrande, Gabriele Marconi. W czasie jednego z ostatnich
swoich powrotów do Włoch, Oriana postanawia uporządkować
materiały prasowe i fotograficzne skumulowane przez lata w
starym domu rodzinnym, położonym na wsi toskańskiej. By to
zrobić zwraca się do uniwersytetu we Florencji, który wysyła jej
kandydatkę na dziennikarkę o mieniu Lisa, pełną dobrych chęci, ale
nie posiadającą żadnych specjalnych umiejętności i wiedzy, która
przyjęła tę pracę tylko dlatego, by mieć możliwość poznania osobę,
która jest dla niej prawdziwym mitem.

Regia di Marco Turco (2014), con Vittoria Puccini, Vinicio
Marchioni, Stéphane Freiss, Benedetta Buccellato, Adriano
Chiaramida, Francesca Agostini, Maurizio Lombardi, Irene
Casagrande, Gabriele Marconi. In uno dei suoi ultimi ritorni
in Italia, Oriana decide di rimettere ordine tra i materiali
giornalistici e fotografici stratificatisi per anni nell’antica
casa di famiglia, in piena campagna toscana. Per farlo si
rivolge all’università di Firenze, che le manda una aspirante
giornalista, di nome Lisa, piena di buona volontà ma di nessuna
competenza specifica, che accetta di fare il lavoro solo per
avere la possibilità di conoscere quella che rappresenta per lei
un vero mito.

Wystawa | Parchi letterari

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Terre di Dante
piątek|venerdì 05.04 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Podróż między Sztuką a Historią poprzez kulturę, śladami Dantego
siedem wieków później. „Terre di Dante” jest stowarzyszeniem
działającym od 2014 roku, by rozpowszechniać wiedzę o dziele
Dantego i miejscach przez niego opowiadanych i w których żył.
Wydarzenie to chce towarzyszyć gościom jako przewonik wśród
ludzi z ziem Florencji, Ravenny i innych miejsc „dantejskich”, by
odkryć tradycje i zwyczaje, przemierzając pejzaże, miasteczka, lasy,
pola i wzgórza. Dante Alighieri urodził się, żył i umarł na wygnaniu
na tych ziemiach, opowiadał o miejscach, historii i osobach,
które stały się nieśmiertelne. Liviana Zanetti, Valentina Dainelli,
Małgorzata Buttitta, Attilio Moroni i Kasia Nowacka proponują
trasy, rady i czar, pozwalające na wstąpienie do nowego “Parku
Literackiego – Ziemi Dantego” i zaproszają nas do zwiedzenia
magicznych miejsc.

Un viaggio tra Arte e Storia attraverso la cultura, sulle tracce
di Dante dopo sette secoli. “Terre di Dante” è un’associazione
attiva dal 2014 per diffondere la conoscenza dell’opera
di Dante e dei luoghi da lui raccontati e vissuti. L’evento
vuole accompagnare il pubblico come ospite tra la gente
dei territori di Firenze, Ravenna e altri luoghi “danteschi”,
alla scoperta di tradizioni, usi, costumi tra paesaggi, borghi,
foreste, campagne e colline. Dante Alighieri nacque, visse
e morì da esule in queste terre, raccontò luoghi, storie e
personaggi divenuti immortali. Liviana Zanetti, Valentina
Dainelli, Małgorzata Buttitta, Attilio Moroni e Kasia Nowacka
proporranno itinerari, suggerimenti e suggestioni per entrare
nel nuovo “Parco Letterario – Terre di Dante” e invitarci a
visitare quei luoghi magici.

Specjalne wydarzenie EUNIC

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Evento speciale EUNIC

20 wierszy o miłości. Poezja europejska
poniedziałek|lunedì 08.04 godz.|ore 19.00
Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
Laboratorium, Sala im. W. Krukowskiego
Ul. Jazdów 2, Warszawa

W czasie czwartej edycji “Wierszy w mieście” odbędzie się w
Laboratorium CSW Zamek Ujazdowski spotkanie poetyckie, w
czasie którego przeczytane zostaną wszystkie wiersze w wersji
oryginalnej i w tłumaczeniu na polski. Sycylijski poeta Biagio
Guerrera obecny będzie na spotkaniu i przeczyta swój wiersz
“Amàri”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez EUNIC
Warszawa, Stowarzyszenie Instytutów Kultury krajów Unii
Europejskiej, ze wsparciem Miasta Stołecznego Warszawa.

Nel corso della quarta edizione di “Versi nella città” si
svolgerà al Laboratorium del CSW Zamek Ujazdowski
l’evento di lettura di tutte le poesie nella versione originale e
nella traduzione in polacco. Il poeta siciliano Biagio Guerrera
sarà presente per leggere la sua poesia Amàri. L’evento è
organizzato da EUNIC Varsavia, l’Associazione degli Istituti
di Cultura dei paesi dell’Unione Europea, con il sostegno del
Comune di Varsavia.

Prezentacja książki | Presentazione libro

Un nuovo dinamismo
per il sistema europeo

Wstęp wolny | Ingresso libero
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Język: tłumaczenie symultaniczne na język angielski

wtorek|martedì 09.04 godz.|ore 18.00

Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

W prezentowanej książce zostaje w końcu udostępnione włoskiemu
czytelnikowi jedno z najbardziej podstawowych autorytarnych
źródeł dotyczących aktualnego biegu polityczno-instytucjonalnego
wyrażanego przez Polskę, w duchu konstruktywnym, dotyczącym
możliwych środków zaradczych dla głównych obszarów krytyki
Unii Europejskiej. Autor chciałby dotrzeć do tych licznych
obywateli europejskich, którzy, po trochu wszędzie i również u
nas we Włoszech, żądają dziś większej i bardziej bezpośredniej
obecności przedstawicieli wspólnot. Głos zabiorą autor – aktualny
Sekretarz stanu i Szef Gabinetu Prezydenta RP; Irene Pivetti, była
przewodnicząca Włoskiej Izby Deputowanych; Tomasz Grosse,
profesor, socjolog, politolog i historyk; Leonardo A. Losito, wydawca
i kierownik serii “Restitutio Poloniae” (Edizioni Milella, Lecce).

Nel volume presentato viene finalmente messa a disposizione
del lettore italiano una delle più autorevoli fonti primarie di quanto
l’attuale corso politico-istituzionale della Polonia sappia esprimere,
con spirito costruttivo, circa i possibili rimedi alle principali aree di
riconosciuta criticità dell’Unione Europea. Tra i destinatari auspicati
dall’Autore ci sono quei non pochi cittadini europei che, un po’
dappertutto e anche da noi in Italia, oggi esigono una maggiore
e più diretta forza di rappresentanza comunitaria. Interverranno
l’Autore, attuale Segretario di Stato e Capo di Gabinetto del
Presidente della Repubblica di Polonia; Irene Pivetti, ex Presidente
della Camera dei Deputati Italiana; Tomasz Grosse, sociologo,
politologo e storico; Leonardo A. Losito, curatore del volume e
direttore della collana “Restitutio Poloniae” (Edizioni Milella, Lecce).

Filmowe czwartki | Giovedì Film
Nauka włoskiego w kinie | A LEZIONE D’ITALIANO CINEMATOGRAFICO

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Il maestro degli errori
czwartek|giovedì 11.04 godz.|ore 18.00
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Reżyseria Pietro Maria Benfatti (2005), występują Tobias Moretti,
Remo Girone, Robert Stadlober, Lino Capolicchio, Melanie Berton,
Gianni Musy, Luigi Maria Burruano, Ernesto Mahieux, Lucio
Zagaria. Film skupia się na życiu Cecco d’Ascoli, który żył na
przełomie XIII i XIV w. Był człowiekiem nauki, profesorem medycyny
na Wydziale w Bolonii, w 1325 zabroniono mu nauczania, po tym
jak poprowadził lekcje na temat „komentarzy do Sfery Sacrobosco”.
Został ostatecznie oskarżony o herezję przez Świętą Inkwizycję i
skazany na śmierć w 1327 r.

Regia di Pietro Maria Benfatti (2005), con Tobias Moretti, Remo
Girone, Robert Stadlober, Lino Capolicchio, Melanie Berton, Gianni
Musy, Luigi Maria Burruano, Ernesto Mahieux, Lucio Zagaria.
Incentrato sulla vita di Cecco d’Ascoli, vissuto fra la fine del ‘200
e gli inizi del secolo successivo. Uomo di scienze, professore di
medicina alla Facoltà di Bologna, fu interdetto dall’insegnamento,
nel 1325, dopo aver tenuto delle lezioni sul ‘commento alla Sfera
del Sacrobosco’. Accusato definitivamente di eresia dalla Santa
Inquisizione fu condannato a morte nel 1327.

XI Komeda Festiwal

Bilety | Biglietti
Studio Koncertowe PR
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Danilo Rea Trio
czwartek|giovedì 11.04 godz.|ore 19.00
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego
ul. Modzelewskiego 59, Warszawa

Jeden z najwybitniejszych włoskich pianistów jazzowych o
międzynarodowej renomie zagra włoskie kompozycje muzyki
filmowej oraz utwory K. Komedy w swojej aranżacji specjalnie na
zamówienie festiwalu. Danilo Rea. Pianista wszechstronny, gra jazz,
muzykę klasyczną, i muzykę popularną. Wśród artystów, z którymi
współpracował na scenie i podczas nagrań są największe nazwiska
jazzu jak: Chet Baker, Lee Konitz, Bob Berg, Michael Brecker, Billy
Cobham, Phil Woods, Dave Liebman, Joe Lovano. Wraz z albumem
“Tribute to Fabrizio De Andre” dołączył do prestiżowego niemieckiego
wydawnictwa ACT Music, plasując się wśród światowej sławy
pianistów jak: Esbjörn Svensson, Kevin Hays, Vijay Iyer, Joachim
Kuhn, Michael Wollny. Na uwagę zasługuje Requiem dla Pierpaolo
Pasolini pod kierunkiem Zoltan Pesko w Teatro San Carlo w Neapolu
oraz Mon amour na Rossini Opera Festival.

Uno dei più importanti pianisti jazz italiani di fama internazionale
suonerà composizioni italiane di musiche e composizioni per film di
K. Komeda nel suo arrangiamento appositamente commissionato
dal festival. Danilo Rea. Versatile pianista, jazz, musica classica e
musica popolare. Tra gli artisti con i quali ha lavorato sul palco e
ha registrato figurano i più grandi nomi del jazz: Chet Baker, Lee
Konitz, Bob Berg, Michael Brecker, Billy Cobham, Phil Woods,
Dave Liebman, Joe Lovano. Con l’album “Omaggio a Fabrizio De
André” entra a far parte della prestigiosa tedesca casa editrice ACT
Musica, collocandosi tra i pianisti di fama mondiale come Esbjörn
Svensson, Kevin Hays, Vijay Iyer, Joachim Kuhn, Michael Wollny.
Degno di nota il “Requiem per Pierpaolo Pasolini”, sotto la direzione
di Zoltan Peško al Teatro San Carlo di Napoli e “Mon amour” al
Rossini Opera Festival.

Włoska muzyka barokowa | Musica barocca italiana
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I Responsori della Settimana Santa
niedziela | domenica 14.04 godz.|ore 18.00
Zamek Królewski w Warszawie
Sala Wielka
plac Zamkowy 4, Warszawa

Responsorium Wielkiego Tygodnia stanowiły część Liturgii ciemności,
skomplikowanej liturgii czwartku, piątku i soboty poprzedzających
Wielkanoc. Jedyna kopia responsorium Wielkiego Tygodnia
przypisywana Scarlattiemu znajduje się w manuskrypcie 443
Akademii Filharmonicznej w Bolonii, w którym wraz z responsorium
oprawionych jest kilka lamentacji i jedenaście motetów zebranych
pod tytułem „Motety na Wielki Post”. W tym programie odtworzona
zostanie droga Pasji, poczynając od zdrady Judasza aż do śmierci
Chrystusa. „Stagione Armonica” została założona w 1991 r. przez
madrygalistów Centrum Muzyki Antycznej w Padwie i w czasie
swojej wieloletniej działalności wyspecjalizowała się w repertuarze
renesansowym i barokowym, z wtrętami w programie związanymi
z okresem klasycznym, XX w i muzyką współczesną. Od 1996 r.
Ensemble jest przygotowywana i kierowana przez Sergio Balestracci

I responsori della Settimana Santa facevano parte dell’Ufficio
delle tenebre, una complessa liturgia del giovedì, del venerdì e
del sabato prima di Pasqua. L’unica copia dei responsori della
Settimana Santa attribuiti a Scarlatti è contenuta nel manoscritto
443 dell’Accademia Filarmonica di Bologna in cui sono rilegati
insieme ai responsori anche alcune lamentazioni e undici mottetti
riuniti col titolo “Mottetti per la Quaresima”. In questo programma
viene seguito il percorso della Passione, partendo dal tradimento
di Giuda fino alla morte di Cristo. La “Stagione Armonica” viene
fondata nel 1991 dai madrigalisti del Centro di Musica Antica di
Padova e nella sua pluriennale attività si specializza nel repertorio
rinascimentale e barocco con inclusione di programmi relativi
al periodo classico, il ‘900 storico e il contemporaneo. Dal 1996
l’Ensemble è preparato e diretto da Sergio Balestracci.

Festiwal Ludwiga van Beethovena
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KONCERT | Concerto

I Virtuosi del Teatro alla Scala

Ambasciata d’Italia a Varsavia

wtorek|martedì 16.04 godz.|ore 19.30
Filharmonia Narodowa

Sala Koncertowa
ul. Sienkiewicza 10, Warszawa

W ramach obchodów stulecia stosunków dyplomatycznych między
Włochami i Polską, Virtuosi del Teatro alla Scala w Mediolanie –
jedna z najznamienitszych orkiestr na świecie – wystąpią w ramach
XXIII Festiwalu Beethovena, jednego z najważniejszych spotkań
muzycznych w Warszawie. Na podium maestro Massimiliano Caldi,
który pokieruje Virtusami wykonującymi antologię wielkich utworów
Giacomo Pucciniego, Giuseppe Verdiego, Giulio Briccialdiego,
Gioacchino Rossiniego, Tomaso Vitali i Nino Roty. Virtuosi są znaną
grupą muzyków Orkiestry Teatru alla Scala i Filharmonii della Scala,
którzy czuli potrzebę tworzenia wspólnie muzyki by dzielić się
doświadczeniem artystycznym, jakie zebrali w czasie dziesiątek lat
współpracy z najsławniejszymi dyrygentami świata.

Nell’ambito delle celebrazioni del centenario delle relazioni
diplomatiche tra Italia e Polonia, I Virtuosi del Teatro alla Scala
di Milano – una delle orchestre più prestigiose al mondo – si
esibiscono alla nell’ambito del XXIII Festival Beethoven, uno dei
maggiori appuntamenti musicali di Varsavia. Sul podio il maestro
Massimiliano Caldi dirige i Virtuosi in un’antologia di grandi brani
di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Giulio Briccialdi, Gioacchino
Rossini, Tomaso Vitali e Nino Rota. I Virtuosi Sono un affermato
gruppo di musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della
Filarmonica della Scala che hanno sentito l’esigenza di far musica
insieme per condividere l’esperienza artistica maturata in decenni di
collaborazione con i più famosi direttori del mondo.

Międzynarodowa konferencja
Convegno internazionale

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: włoski
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Trans(n)azioni: itinerari, incontri, storie della
lingua, della letteratura e della cultura italiana
wtorek|martedì 24.04 godz.|ore 09.30
Włoski Instytut Kultury - Sala główna
Istituto Italiano di Cultura - Sala principale
ul. Marszałkowska 72, Warszawa

Konferencja zrodziła się z potrzeby docenienia doświadczenia
tych, którzy między badaniami i nauczaniem, powodowani
własną ciekawością lub warunkami pracy, zajmują się punktem
przecięcia się języka z literaturą. Mając to na uwadze, podstawy
na których zrodziła i opiera się przedsięwzięcie okazały się
bardzo ważne i symboliczne: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego i Wydział Filologiczny Uniwersytetu
w Wilnie, odwołując się do ważnej tradycji historycznej, która łączy
dwie wielkie stolice europejskie, współpracują by zrealizować
wędrującego sympozjum międzynarodowe, mające na celu
pogłębienie problematyki wymian, spotkań i krzyżowania się języka
i literatury włoskiej z inną rzeczywistością kulturową.

Il convegno nasce dal bisogno di valorizzare l’esperienza di chi,
tra ricerca e docenza, è portato dall’interesse personale o dalle
condizioni lavorative ad occuparsi delle intersezioni tra le lingue e
le letterature. In considerazione di ciò, le basi da cui nasce e sulle
quali vuole poggiare l’iniziativa si rivelano altamente significative
e simboliche: la Facoltà di Linguistica Applicata dell’Università
di Varsavia e la Facoltà di Filologia dell’Università di Vilnius,
richiamandosi all’importante tradizione storica che lega queste
due grandi capitali europee, collaborano al fine di realizzare
un simposio internazionale itinerante mirato ad approfondire le
problematiche degli scambi, degli incontri e delle intersezioni tra la
lingua e la letteratura italiana e altre realtà culturali.

Wystawa | Mostra

Wstęp wolny | Ingresso libero
Język: polski
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Płynna Pamięć. Marco Angelini
czwartek|giovedì 25.04 godz.|ore 18.00
Galeria Apteka Sztuki

Al.Wyzwolenia 3/5, Warszawa

Mnogość wspomnień z podróży, przywoływanych przez artystę
za pomocą rozmaitych przedmiotów, „osobistych” form i kolorów,
niemal niepowtarzalnych i niemożliwych do odtworzenia, kreśli strefę
ledwie dostrzegalnych wzajemnych wpływów, zazębiając się, a
jednocześnie zachowując płynną naturę, nieustannie współ-istniejąc
jedne w drugich. Po ponad półtorarocznej przerwie od czasu wystawy
w krakowskiej galerii Włoskiego Instytutu Kultury warszawska
publiczność będzie miała okazję obejrzeć dzieła Marco Angeliniego,
włoskiego artysty o bardzo interesującym dorobku. Organizatorem
wystawy jest Galeria Apteka Sztuki. Opiekę kuratorską sprawują
Katarzyna Haber i Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci. Na wystawie
zaprezentowane zostaną dzieła powstałe w latach 2017-2019, wśród
nich malarstwo, rzeźba oraz video, dla których inspiracją stały się
podróże i związane z nimi wspomnienia artysty.

Una moltitudine di ricordi di viaggio, invocati dall’artista
attraverso vari oggetti, forme e colori “personali”, quasi
unici e impossibili da riprodurre, disegna una zona di mutue
influenze appena percettibili, creando una natura fluida,
che coesiste costantemente l’una nell’altra. Dopo oltre
un anno e mezzo dalla mostra nella galleria dell’Istituto
Italiano di Cultura di Cracovia, anche il pubblico di
Varsavia avrà l’opportunità di vedere le opere di Marco
Angelini, un artista italiano dagli esiti molto interessanti. La
mostra – organizzata dalla Galeria Apteka Sztuki e curata
da Katarzyna Haber e Giuditta Elettra Lavinia Nidiaci –
presenta opere create nel periodo 2017-2019, tra cui pittura,
scultura e video che traggono ispirazione a viaggi e ricordi
di artisti correlati.

Koncert | Concerto
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torinovocalensemble
sobota|sabato 27.04 godz.|ore 19.00
Uniwersytet muzyczny Fryderyka Chopina
Sala Koncertowa UMFC
ul. Okólnik 2, Warszawa

Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna „Osobowość
Dyrygenta” jest organizowana przez Katedrę Dyrygentury Chóralnej.
Jest adresowana do dyrygentów, chórów oraz chórzystów i sympatyków
muzyki wokalnej, chcących poznać tajniki zarządzania zespołem, zgłębić
warsztat artystyczny lub posłuchać wykładów i dyskusji o roli dyrygenta
w chórze. Do tej pory wzięło w niej udział przeszło 30 wykładowców
reprezentujących ośrodki chóralne na całym świecie. Założony w
2000 roku przez Carla Pavesego, torinovocalensemble dał ponad 140
koncertów w 6 krajach europejskich, wykonując repertuar składający się
z ponad 150 utworów, w tym z 15 prawykonań. torino vocalensemble
jest znany z wystepów z orkiestrami: I Pomeriggi Musicali, De Sono,
Junge Deutsche Philharmonie, Ensemble Sabaudo oraz z częściowej
realizacji ścieżki dźwiękowej do Oscarowego filmu „Wielkie piękno”. Od
2017 roku chór jest prowadzony przez Davide Benettiego.

La conferenza internazionale scientifico-artistica “Figura del
direttore” è organizzata dalla Cattedra di Direzione di Coro. È
rivolta ai maestri di coro, ai coristi e a chiunque ami la musica
corale e voglia conoscere i metodi di direzione, migliorare le
capacità artistiche o ascoltare i discorsi e i dibattiti sul ruolo del
direttore di coro. Finora vi hanno partecipato più di 30 relatori,
rappresentanti di cori di tutto il mondo. Fondato nel 2000 da
Carlo Pavese, il torinovocalensemble ha cantato in oltre 140
concerti in 6 paesi europei eseguendo un repertorio di oltre
150 composizioni, tra cui 15 prime assolute. Ha cantato con
I Pomeriggi Musicali di Milano, gli Archi De Sono, la Junge
Deutsche Philharmonie, l’Ensemble Sabaudo e ha curato parte
della colonna sonora del premio Oscar “La grande bellezza”.
Dal 2017 è diretto da Davide Benetti.

Lublin Jazz Festiwal Koncert | Concerto
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Enrico Rava Quartet
sobota|sabato 27.04 godz.|ore 20.00
Centrum Kultury w Lublinie
Sala Widowiskowa
ul. Peowiaków 12, Lublin

Na Jazz Festiwal w Lublinie jazz włoski prezentowany będzie
w tym roku przez Enrico Rava, jednego z najważniejszych
twórców nowoczesnego, europejskiego jazzu. Zrealizował ponad
dziewięćdziesiąt nagrań, z czego ok. 30 jako solista. Współpracował i
nagrywał z najwybitniejszymi muzykami jazzowymi na świecie, takimi
jak: Carla Bley, Paul Motian, Lee Konitz, Gil Evans, Pat Metheny,
Michael Petrucciani, John Abercrombie, Richard Galliano, Joe Lovano,
Dave Douglas. Jego dyskografia jest niezwykle bogata i różnorodna,
w większości nagrywana dla prestiżowych wytwórni płytowych Soul
Note, Black Saint, Label Bleu i ECM. W skład kwartetu Ravy wchodzą
muzycy młodego pokolenia. Enrico Morello, grający na perkusji,
Francesco Diodati na gitarze i Gabriele Evangelista na basie.

Il jazz italiano al Lublin Jazz Festiwal è rappresentato quest’anno
da Enrico Rava, uno dei più importanti creatori del jazz europeo
moderno. Ha realizzato oltre novanta registrazioni, di cui circa
30 come solista. Ha collaborato e registrato con i più importanti
musicisti jazz del mondo, come Carla Bley, Paul Motian, Lee Konitz,
Gil Evans, Pat Metheny, Michael Petrucciani, John Abercrombie,
Richard Galliano, Joe Lovano, Dave Douglas. La sua discografia
è estremamente ricca e diversificata, per lo più registrata per le
prestigiose etichette discografiche Soul Note, Black Saint, Label
Bleu ed ECM. Il quartetto è composto da musicisti della giovane
generazione: Enrico Morello alla batteria, Francesco Diodati alla
chitarra e Gabriele Evangelista al basso.

Włoski Instytut Kultury w Warszawie
Istituto Italiano di Cultura di Varsavia

Ulica Marszałkowska, 72, 00-545 Warszawa
22 6280610 / 22 6280618
www.iicvarsavia.esteri.it
segreteria.iicvarsavia@esteri.it
www.facebook.com/istitutoitalianoculturavarsavia

Godziny otwarcia dla interesantów / orari di apertura al pubblico
od poniedziałku do czwartku / da lunedì a giovedì: 10.00-17.00
w piątek / venerdì: 10.00-14.00

Sekretariat kursów / Segreteria corsi
od poniedziałku do czwartku / da lunedì a giovedì: 14.30-16.30
w piątek / venerdì: 10.00-14.00

Biblioteka / Biblioteca
w poniedziałek i środę / lunedì e mercoledì: 14.00-18.30 | we wtorek / martedì: 10.00-13.00 i 14.00-19.00
w czwartek / giovedì: 14.00-17.00 | w piątek / venerdì: 10.00-14.00
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Program Instytutu może ulec zmianom lub zostać wzbogacony
Wiecej informacji na stronie internetowej
www.iicvarsavia.esteri.it
Il programma dell’Istituto può subire modifiche o essere arricchito
Si prega di consultare il sito
www.iicvarsavia.esteri.it
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać mailowo informacje o inicjatywach kulturalnych Instytutu,
zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapisania się na nasz newsletter
www.iicvarsavia.esteri.it/IIC_Varsavia/it/istituto/newsletter.html
Se desidera ricevere sull’account di posta elettronica le segnalazioni delle nostre attività,
la preghiamo di iscriversi alla nostra newsletter all’indirizzo
www.iicvarsavia.esteri.it/IIC_Varsavia/it/istituto/newsletter.html

Dyrektor / Direttore
Roberto Cincotta
Sekretariat kursów językowych / Segreteria corsi di lingua
Monika Kopicka
Wymiana kulturalno-naukowa, kontakty z prasą / Scambi scientifico-culturali, contatti con la stampa
Paolo Gesumunno
Administracja i księgowość / Amministrazione e contabilità
Gennaro Canfora
Biblioteka / Biblioteca
Janusz Sochacki
Personel pomocniczy / Personale ausiliario
Marek Kozłowski

